
म्हातायी आजी 
आणण बात चोय 



“योज यात्री एक चोय भाझा बात चोयतो”, आजी 
म्हणारी. आणण ननघारी याजाकड ेभदत 
भागण्मासाठी. नेभका याजा गेरा होता 
शळकायीसाठी जॊगरात; ऩण सदैुलाने आजीरा 
लाटेत चतुय शभत्र बेटरे.  
 
नतरा बेटरेल्मा वल ॊच,ू कलठ, ळणेाची गोलयी , 
लस्तया, आणण ससुय मा नव्मा शभत्राॊच्मा भदतीने 
ती चोयारा कळी ऩकडते आणण त्मानॊतय नेहभी 
आनॊदाने नतचा आलडीचा बात खाते त्माची ही 
गोष्ट. 

 म्हातायी आजी      
आणण बात चोय  

फेटसी फॉग 



एका गालात एक म्हातायी आजी यहात होती. नतरा बात 
खऩू आलडामचा. योज सकाऱी ती बात शळजलामची आणण 
एका ऩाण्माने बयरेल्मा तसयाळ्मात ठेलून द्मामची. थोडसेे 
कुयभुयेही ती चरुीलय ठेलून द्मामची, म्हणजे ते चाॊगरे गयभ 
यहामच.े त्माभुऱे नतरा ददलसबयात केव्हाही खाण्मासाठी 
तसयाळ्मात बात आणण चरुीलय कुयभुये कामभ घयात 
असामच.े 



तो उऩटसुॊब चोय उगलेऩमतं आजी अगदी सभाधानी 
होती. ऩण भग तो चोय योज यात्री मेऊ रागरा आणण 
तसयाळ्मातून बात आणण चरुीलरून कुयभुये चोरू 
रागरा. 

आजीने वलचाय केरा, घेतरी काठी हातात, आणण ननघारी 
याजाकड,े चोयाची तक्राय कयामरा.  



लाटेत रागरॊ तऱॊ. त्मा तळ्मात होता एक वल ॊच.ू वलॊचलाने वलचायरॊ ," 
आजी, कुठे चाररीस? “ 
 
 "अये फाफा, योज यात्री चोय शळयतो घयात, आणण भाझा बात चोयतो. 
भी ननघारेम याजाकड ेत्माची तक्राय कयामरा ".  
 
वल ॊच ूम्हणारा, "घयी ऩयत जाळीर, तेव्हा भरा तुझ्माफयोफय घेऊन 
जा. भरा घेऊन गेरीस तय तुझा पामदाच होईर". 
  
"हो हो, नक्की" आजी उत्तयरी.  



आजी ऩुढे यस्त्मालरून चारत यादहरी, आणण भग नतरा लाटेत 
रागरॊ एक कलठाचॊ झाड. नेभकॊ  एक कलठ ऩडरॊ आजीच्मा ऩुढ्मात 
आणण त्माने वलचायरॊ , " आजी, कुठे चाररीस ?" 
"अये फाफा, योज यात्री चोय शळयतो घयात, आणण भाझा बात चोयतो. 
भी ननघारेम याजाकड ेत्माची तक्राय कयामरा ".  

कलठ म्हणारॊ, "घयी ऩयत जाळीर, तेव्हा भरा 
तुझ्माफयोफय घेऊन जा. भरा घेऊन गेरीस तय तुझा 
पामदाच होईर".  
  
"हो हो, नक्की" आजी उत्तयरी.  



आजी ऩुढे चारत यादहरी, थोड्मा लेऱातच नतरा ददसरा एक 
लस्तया. 
लस्तऱ्माने वलचायरॊ, " आजी, कुठे चाररीस ?" 
"अये फाफा, योज यात्री चोय शळयतो घयात, आणण भाझा बात चोयतो. 
भी ननघारेम याजाकड ेत्माची तक्राय कयामरा ".  
लस्तया म्हणारा ,"घयी ऩयत जाळीर, तेव्हा भरा तुझ्माफयोफय 
घेऊन जा. भरा घेऊन गेरीस तय तुझा पामदाच होईर".  
  
"हो हो, नक्की" आजी उत्तयरी.  



आजी याजलाड्माच्मा ददळनेे चारत यादहरी.थोड्मा अॊतयालय 
नतचा ऩाम ऩडरा ळणेाच्मा गोलयीत. गोलयी म्हणारी, 
"आजी, कुठे चाररीस?" 

"अये फाफा, योज यात्री चोय शळयतो घयात, आणण भाझा बात 
चोयतो. भी ननघारेम याजाकड ेत्माची तक्राय कयामरा".  
त्मालय गोलयी म्हणारी, "घयी ऩयत जाळीर, तेव्हा भरा 
तुझ्माफयोफय घेऊन जा. भरा घेऊन गेरीस तय तुझा पामदाच 
होईर".  
  
"हो हो, नक्की" आजी उत्तयरी.  



याजलाड्मात शळयण्माऩूली लाटेत आजीरा रागरी एक 
नदी. त्मात एक सुसय भस्त डुॊफत होती. सुसयीन ेआजीरा 
फनघतरॊ आणण वलचायरॊ , " आजी, कुठे चाररीस?" 

"अये फाफा, योज यात्री चोय शळयतो घयात, आणण भाझा बात चोयतो. 
भी ननघारेम याजाकड ेत्माची तक्राय कयामरा ".  
  
सुसय म्हणारी, "घयी ऩयत जाळीर, तेव्हा भरा तुझ्माफयोफय 
घेऊन जा. भरा घेऊन गेरीस तय तुझा पामदाच होईर".  
  
"हो हो, नक्की" आजी उत्तयरी.  



अखेयीस ती याजलाड्मात मेऊन ऩोचरी. ऩण नेभका याजा याजलाड्मात नव्हताच; तो गेरा होता जॊगरात, लाघाच्मा 
शळकायीरा. आता आजीरा ऩयत एक खेऩ कयामरा रागणाय होती याजाच्मा बेटीसाठी. 
 



घयी ऩयत जाताना, आधी ठयल्माप्रभाणे नतने ससुय, ळणेाची गोलयी, लस्तया, कलठ आणण वल ॊच,ू सगळ्माॊना घेतरॊ फयोफय, नतच्मा 
झोऱीत ठेलरॊ आणण सगऱे आर ेघयाऩाळी.  



घयाजलऱ आल्मालय सुसय म्हणारी, "आजी, भरा त्मा घयाफाहेयच्मा 
तळ्मात सोड". 
गोलयी म्हणारी, " भरा ऩामऱ्माॊच्मा तऱाळी ठेल".  
लस्तया म्हणारा," आणण भरा गलतात, गोलयीच्मा जलऱ".  
कलठ म्हणारॊ , "भरा चरुीलय". 
वल ॊच ूम्हणारा, " भाझी जागा तसयाळ्मात , बाताच्मा ऩातेल्माफयोफय". 
 
आजीने कुयभुये खाल्रे, सगळ्मा शभत्राॊना यात्रीसाठी ळुबेच्छा ददल्मा 
आणण ती बफछान्मालय झोऩामरा गेरी.  



भध्मयात्री चोय शळयरा घयात. त्माने घयात डोकालून 
ऩादहरॊ, आणण गेरा नेहभीप्रभाणे बात चोयामरा 
तसयाळ्माऩाळी. ऩण झारॊ बरतॊच ! हातात बात 
मेण्माऐलजी हातारा डसरा वलॊच.ू वलॊचलाने इतके लेऱेरा 
त्मारा डॊख केरा, की चोय लेदनेने अगदी हैयाण झारा. 
कऱलऱून नाचामरा रागरा. 

चोय तसाच काही कुयभुये शभऱतात का ते फघामरा चरुीऩाळी 
गेरा. चरुीरा हात रालताच कलठ एकदभ पुटरॊच. सगळ्मा 
गयभ बफमा त्माच्मा तोंडालय उडाल्मा आणण त्मा कलठ 
पुटण्माचा आलाज तय चोयाच्मा कल्ऩनेफाहेयचा होता. तो 
घाफरून फाहेयच ऩऱारा.  



ऩण हाम ये दैला! गडद अॊधायात त्माचा ऩाम ळणेालरून 
घसयरा आणण तो धऩकन थेट गलतालय आदऱरा. अयेच्मा! 
नतथ ेतय लस्तया रऩरा होता. आधीच ळणेाने फयफटरेरा, 
त्मात लस्तऱ्माची धाय.. चोय ककॊ चाऱत कसाफसा उठरा 
आणण सगऱॊ  धलुून टाकालॊ म्हणून घयाफाहेय तळ्माऩाळी 
गेरा.  

ऩाण्मात हात घातरा भात्र! सुसयीने असा चाला घेतरा त्माच्मा 
हाताचा! लेदना सहन न होऊन चोय ककॊ चाऱामरा रागरा.  
  



आजी ऩण खडफडून जागी झारी, "चोय! चोय!" म्हणत उठरी, 
त्माच्मा भागे ऩऱामरा रागरी. एलढ्मा सगळ्मा आलाजाने आता 
ळजेायी ऩण जागे झारे. सगळ्माॊनी एकत्र त्मा चोयाचा ऩाठराग 
केरा. इतक्मा दयूलय त ेगेरे, की नॊतय तो चोय कधी ऩयत इकड े
कपयकराच नाही.  
  



त्मानॊतय भात्र आजीरा नतरा आलडणाया बात आणण कुयभुये , 
नतच्मा नेहभीच्मा तसयाळ्मात आणण चरुीलय कामभ शभऱत 
यादहरे! 



समाप्त 


